Tvåvånings cykelställ typ CA
Tvåvånings cykelställ Den
optimala lösningen på
cykelparkeringsproblemen när
det är utrymmesbrist. Vid
järnvägsstationer, busstationer
etc. Överallt där cyklar parkeras
en längre tid.

Standard utförande med C-C (center
till center) mått 428mm mellan
cyklarna.

Ställ för

Längd vid
1 sektion/påbyggnadssektion

14 cyklar 3120 mm/3060 mm
12 cyklar 2692 mm/2632 mm
10 cyklar 2264 mm/2204 mm
8 cyklar

1836 mm/1776 mm

6 cyklar

1408 mm/1348 mm

4 cyklar

980 mm/920 mm

Alla ställen håller en bredd på 1650 mm och
en höjd på 1950 mm. Total installationshöjd
är min. 2350 mm.
Tillbehör: Låsögla, tak.
Cykelställen är varmgalvaniserade och
kräver minimalt underhåll. Kan levereras
lackerade i valfri RAL-kulör eller levereras i
andra konfigurationer mot pristillägg.
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Upphöjt golv extra tillbehör.

Tvåvånings cykelställ typ CA
Extra utrymmessnålt utförande med C-C
(center till center) mått 375mm mellan
cyklarna.
För utrymmen där det är viktigt att få
plats med maximalt antal cyklar.

Ställ för

Längd vid
1 sektion/påbyggnadssektion

16 cyklar

3120 mm/3060 mm

14 cyklar

2745 mm/2685 mm

12 cyklar

2370 mm/2310 mm

10 cyklar

1995 mm/1935 mm

8 cyklar

1620 mm/1560 mm

6 cyklar

1245 mm/1185 mm

4 cyklar

870mm/810mm

Även dessa ställ håller en bredd på 1650
mm och en höjd på 1950 mm. Total
installationshöjd är min. 2350 mm.
Tillbehör: Låsögla, tak.
Cykelställen är varmgalvaniserade och
kräver minimalt underhåll. Kan levereras
lackerade i valfri RAL-kulör eller levereras i
andra konfigurationer mot pristillägg.
Vi har färdigt topp vy CAD filer i DWG
format vilka underlättar för arkitekter m.fl.
att rita in cykelställen på byggnadsritningar. Kontakta oss gärna för CAD filer.

Typ CA har fått bedömningen
rekommenderas av
Byggvarubedömningen!

Vi har naturligtvis också låtit
SundaHus bedöma typ CA. Typ CA fick
A som är den högsta
bedömningsklassen.
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Upphöjt golv extra tillbehör.

Tvåvånings cykelställ typ CA
Stora mängder cyklar förvaras effektivt och säkert men även bekvämt för cyklisten. Bilderna Nedan
är från cykelparkeringen i anslutning till centralstation i Odense, Danmark.

Kvaliteten sitter i detaljerna
Cyklisten uppskattar omtanken i detaljerna.

Varje cykel kan låsas ordentligt. Låsögla som
möjliggör samtida låsning av ram och hjul
finns som extra tillbehör.
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Tvåvånings cykelställ typ CA
Även stora mängder cyklar kan nu förvaras på ett effektivt sätt både under längre tider och

korta stunder.
För den enskilde cykelägaren skapar det iordningställda utrymmet där cykeln kan förvaras under
ordnade former en ordentlig trygghetskänsla. Cykeln står kvar oskadd när man kommer tillbaka från
resan eller shoppingturen.

Som standard en kort utdragbar ”ramp” som gör att det går lätt att ställa in cykeln
även i det övre facket. För att ytterligare underlätta så kan man välja extratillbehöret
upphöjt golv.

Den väl genomtänkta konstruktionen gör att många cyklar kan förvaras effektivt på minimalt
med utrymme utan att den enskilde cyklisten upplever det som trångt och besvärligt att ställa
in cykeln i cykelstället.
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Tvåvånings cykelställ typ CA

Bilden visar cykelstället med monterat tak (tillval).
OBS! Vid tak kan endast sektioner om maximalt 8
cykelplatser användas. Detta för att klara
snölastberäkningen. Det går bra att använda
startsektioner och tilläggsektioner, 4, 6 eller 8
cykelplatser.
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Tvåvånings cykelställ typ CA
Råd vid planering av tvåvånings cykelställ.
Långtids cykelparkering som fungerar...
•

•
•
•

•

•
•

Finns i byggnaden (t.ex. järnvägsstationen, busstationen, skolan eller arbetsplatsen) eller
inom 250 meter från byggnaden – dagliga cykelresenärer är i allmänhet villiga att gå en kort
sträcka om de är övertygade om att cykelförvaringen är trygg.
Finns på en säker plats – det är mera sannolikt att cyklister parkerar där de är övertygade
om att cykeln finns kvar och är orörd när de kommer tillbaka.
Skydd för väder och vind – parkeringsinrättningar som erbjuder väderskydd för värdefulla
cyklar används med större sannolikhet.
Finns i en väl upplyst miljö – belysning ökar säkerhet och trygghet för egendom och
personer. (Planera aldrig in cykelstället i det överblivna, dåligt upplysta, utrymmet bredvid
sopcontainern).
Har en gång på helst 2 meter framför cykelstället så att cyklisten lätt kan manövrera in
cykeln i stället – bilar behöver extra utrymme för att manövrera in i parkeringsrutan, det
behöver även cyklister.
Har en väg in och ut ur parkeringsinrättningen som är trygg, säker och lättillgänglig för
cyklisten – undvik att blanda cyklar och bilar.
Har en framskjuten position. Vägen dit är väl skyltad - en cykelparkering som cyklisten inte
känner till eller hittar till används inte.
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